Umowa wynajmu
nr ……………
zawarta w dniu …………………… r. w Marculach pomiędzy :
Nadleśnictwem Marcule , Marcule 1 , 27-100 Iłża NIP: 796-008-18-63 zwanym
w dalszej części umowy Wynajmującym, reprezentowanym przez
Pana mgr inż. Tadeusza Misiaka – Nadleśniczego Nadleśnictwa Marcule
a
…………………………………….. z siedzibą / zamieszkałym* w ………………..……...,
……………..……………………………………….PESEL* ……..……………………..…..,
NIP ………………………………nr dowodu osobistego* ……………………….…………
zwanym/ą* dalej Najemcą, reprezentowanym/ą* przez ….……………………….………
o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wynajem infrastruktury znajdującej się
na terenie Centrum Edukacji Przyrodniczej w Marculach z przeznaczeniem
na organizację imprez.
2. Wynajmujący oświadcza, że wynajmowana infrastruktura spełnia wymogi
bezpieczeństwa oraz posiada odpowiednie zaplecze sanitarne.
§2
1. Wynajmujący protokółem oddaje Najemcy przedmiot wynajmu tj.
…………………………………………………..…………………………………….….…
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..…………………….…
na czas organizowanej przez Najemcę imprezy tj. ………………………………….….
……………………………………………………….
2.W okresie obowiązywania umowy Najemca wynajmie wymieniony w ust.1.
przedmiot umowy w dniu …………………………łącznie na …….godzin w godz.
od ……….. do …………..
3. Najemca przekaże Wynajmującemu protokołem zdawczo – odbiorczym (załącznik
nr 1 do umowy) przedmiot wynajmu określony w ust.1 niniejszego § do dnia
………………………….



niepotrzebne skreślić

§3
1. Najemca zobowiązuje się korzystać z przedmiotu wynajmu z należytą
starannością i zgodnie z przeznaczeniem oraz oddać go po rozwiązaniu umowy
w stanie nie pogorszonym.
2. Za zniszczenia wynikłe podczas trwania imprezy odpowiada i ponosi pełną
odpowiedzialność ( również materialną ) Najemca.
3. Za bezpieczeństwo uczestników biorących udział w imprezie odpowiedzialność
prawną ponosi wyłącznie osoba organizująca imprezę ( Najemca )
§4
1. Najemca zobowiązuje się do zapłaty Wynajmującemu kwoty łącznej.................PLN
brutto (słownie: ………………………………………………………………….….. …….)
2. Zapłata kwoty za wynajem jest iloczynem ilości godzin najmu i stawki określonej
w cenniku wynajmu infrastruktury na terenie Centrum Edukacji Przyrodniczej
w Marculach.
3. Najemca z tytułu rezerwacji infrastruktury wpłaci zaliczkę w kwocie 25% wartości
najmu tj. ………………………PLN w terminie do ……………………………………
4. Zapłata z tytułu wynajmu nastąpi przelewem na rachunek bankowy nr
84105014321000000500160924 Wynajmującego w terminie 7 dni od daty
otrzymania faktury lub bezpośrednio w kasie Nadleśnictwa Marcule
§5
1. Umowa obowiązuje od dnia ……..…………r. do dnia ………………………….. r.
2. Strony mogą rozwiązać umowę przy zachowaniu następujących warunków :
a) w każdym czasie za porozumieniem stron ,
b) Najemca powiadomi o rezygnacji z imprezy w terminie nie później niż 3 dni przed
planowaną datą organizacji tj. ……………………,
Rezygnacja w terminie późniejszym skutkuje przejściem wpłaconej zaliczki na
poczet Nadleśnictwa Marcule ,
c) Wynajmujący może odstąpić od umowy przy braku wpłacenia w terminie zaliczki
przez Najemcę oraz uszkodzenia infrastruktury przez siłę wyższą
§6
Najemca oświadcza , iż zapoznał się z regulaminem rezerwowania i wynajmu
infrastruktury Centrum Edukacji Przyrodniczej przy Nadleśnictwie Marcule w celach
komercyjnych oraz ze stanem obiektów i urządzeń na gruncie.
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.

§8
Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
§9
Miejscem rozstrzygania ewentualnych sporów jest Sąd właściwy miejscowo dla
siedziby Wynajmującego.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
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